
JUNI 
 

6 juni 16.00 

Uppptaktsmöte inför ett 

eventuellt krönikespel. 

Tag med eget fika samt  

något att sitta på! 

Även nya deltagare är 

välkomna! 

Se hemsidan  

nydala.com 

 för ev ändringar! 

 

Midsommarfirandet 

är tyvärr inställt 

pga pandemin 

KALENDARIUM 

JULI 
 

16 juli 18.00 
Grillkväll i Sandvik. 

Många grillar kommer 
att ställas upp och vi 

tar gemensamt ansvar 
för att hålla avstånd! 
Se hemsidan för ev 

ändringar! 

AUGUSTI 
 

20-21 augusti 20.00 

Planerat krönikespel. 

Se hemsidan för ev 

ändringar! 

Svenska kyrkan 
 

Välkommen på en 
guidad tur i Nydala 

klosterkyrka. 
Vi följer maxantalet 

besökare enligt 
regeringens beslut.  

30 juni 18-19 
7 juli 18-19 

14 juli 18-19 
21 juli 18-19 
28 juli 18-19 

4 augusti 18-19 
 
 

Musik i sommarkväll i 
Nydala klosterkyrka  

3 juli kl 18.00 
10 juli kl 18.00 
17 juli kl 18.00 
31 juli kl 18.00 

14 augusti kl 18.00 
 
 
 

 

Vill du låna ut din cykel?  

”Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Följ med på 

hela eller delar av den stora internationella pilgrimsvandringen 

som går ända från pilgrimsstaden Vadstena till klimatmötet 

COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en 

inre pilgrimsresa där vi hinner tänka och reflektera över våra egna 

liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!” 

 

Så beskrivs vandringen som arrangeras av Svenska kyrkan.  

Den startar i Vadstena den 18 juli  

och vandrarna kommer att passera Nydala.  

Här vill man låna ett 25-tal cyklar för att ta sig till Dörarp. 

Kan du tänka dig att låna ut din cykel, hör av dig till Oskar 

Karlsson,  070-679 61 80 för mer info. 

 

Vi blir fler!  
Till vår stora glädje är Nydala en populär bygd  

att bosätta sig i! 

2015 var vi 181 invånare i Nydala socken och 2020 hade 

befolkningen ökat till 190. 

Vi är mycket glada över alla som vill bo i vår socken! 

 

Uppskattade tipsrundor 
Vårens tipsrundor var mycket uppskattade. Därför planeras 

liknande aktíviteter till hösten. Tipsa gärna styrelsen om lämpliga 
promenadrundor! 

 

Saxat ur Nydala Allehanda 2011-2 
• Invigning av Västra Sigfridsleden 

Fem nya torp fick skyltar 
• Fjärdeklassarna i kommunen fick  
komma på medeltidsdagar i Nydala 

• Konstutställning i Portkapellet 

Belöning 
Alla som deltog i det 
digitala årsmötet har 
fått en fikabiljett som 

gäller på Nydala 
Café & Restaurang 

Lekplats på 
gång!  

På initiativ av 
småbarns-

föräldrarna i byn är 
nu en dialog med 
kommunen igång 

om en lekplats! 
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En giraff i Svensbygd 
Helgen den 23-25 april 2021 utspelade sig ovanliga scener i 

Svensbygd. Luftvärnsförband från LV 6 i Halmstad hade getts 
uppdraget att skydda flygbasen i Hagshult och en av 

underrättelseenheterna fick order att gruppera i byn. Anledningen 
är det ur spaningssynpunkt förträffliga höjdläget där möjligheterna 

att på långa avstånd upptäcka fientliga mål är mycket goda.  
Ett åttahjuligt fordon på omkring 25 ton rullade under fredagen in 

på en grönyta i nära anslutning till det berömda stenbordet i 
Svensbygd varefter en hög mast restes. Platsen maskerades 
samtidigt som en radar började snurra. Systemet, benämnt 

Underrättelseenhet 23, är en av världens modernaste 
radarstationer. Den används för att lokalisera objekt som rör sig i 

luften, alltifrån helikoptrar, drönare till artillerigranater, och 
sammanställa egen och andra sensorers information till en 

gemensam luftlägesbild.  Informationen kan användas för att varna 
förband om kommande anfall eller delge målunderlag till det egna 
luftvärnet så att dessa helt enkelt kan bekämpa hotet. Den speciella 
mastfunktionen som gör att radarn smidigt kan resas har resulterat 

i det internationellt vedertagna smeknamnet Giraffe. Inför OS i 
London 2012 bad Storbritannien Sverige om hjälp att övervaka 
luftrummet över huvudstaden. Likaså under president Obamas 

besök i Stockholm 2013 gavs Girafferna uppgiften att upptäcka och 
rapportera in alla objekt som befann sig inom tilldelat 

spaningsområde. Att en fiende i krig vill slå ut dessa stationer är 
uppenbart. Detta övades även under söndagen då 

grupperingsplatsen plötsligt attackerades från marken. 
Förstärkning begärdes och inom kort körde fyra pansarterrängbilar 

in i byn. Soldater rusade ut och gick till motattack.  
Ett av fordonen parkerade dessutom vid stenbordet, en högst udda 

gäst vid detta turistmål!  Se bild på nästa sida! 
 

Samuel Palmblad 

 

 

 


